
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021 

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Łęczycy 

z dnia 28. 06. 2021r. 

 

Zasady naboru na wolne miejsca do Żłobka Miejskiego w Łęczycy 

 

I. Zasady naboru 

 

1. Żłobek Miejski w Łęczycy – zwany dalej ,,Żłobkiem” w pierwszej kolejności przyjmuje 

dzieci zamieszkałe na terenie  Miasta Łęczyca, dopiero w drugiej  kolejności dzieci 

zamieszkałe poza miastem Łęczyca – jeżeli pozostaną wolne miejsca. 

2. Żłobek prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia, do ukończenia roku 

szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub 

utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym od 4 roku życia. 

4. W ciągu roku, w sytuacji zwolnienia się miejsca w grupie, dzieci mogą być 

przyjmowane przez dyrektora żłobka przy zastosowaniu kryteriów niniejszych zasad. 

Na wole miejsce przyjmuje się następnego w kolejce kandydata, który uzyskał 

największą liczbę punktów. 

5. Żłobek dysponuje 43 miejscami dla dzieci. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok. 

7. Rejestracja kandydatów do żłobka odbywa się bezpośrednio w żłobku. 

8. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka zawarcie z rodzicami/prawnymi opiekunami 

dziecka umowy cywilnoprawnej o korzystanie z usług żłobka. Niepodpisanie umowy       

w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do 

żłobka i skutkuje skreśleniem z listy rezerwowej. 

9. W momencie podpisania umowy rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są 

przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczęszczania 

dziecka do żłobka. 

 

II. Kryteria naboru 

1. Do żłobka zapisane mogą być dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 

końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata oraz zamieszkałe wraz                           

z rodzicami/ opiekunami prawnymi na terenie miasta Łęczyca oraz dzieci, których 

rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują poza miastem Łęczyca. 

2. Do żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:   

 

 



Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka 

1) Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo 

i zamieszkujących teren miasta Łęczyca: 

 zamieszkujących teren miasta Łęczyca – 5 pkt 

 w wymiarze pełnego etatu – 5 pkt 

 w wymiarze ¾ etatu – 3,5 pkt 

 w wymiarze ½ etatu – 2,5 pkt 

W przypadku kryterium – wymiar zatrudnienia - punktacja przyznawana 

jest  każdemu z rodziców z osobna  i jest sumowana razem. 

      Fakt prowadzenia działalności gospodarczej traktowany jest jako 

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. 

max. 

15 pkt 

2) Dziecko rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko 10 pkt 

3) Dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej 5 pkt 

4) Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, co do których brak 

jest przeciwwskazań zdrowotnych umożliwiających uczęszczanie do 

żłobka 

5 pkt 

5) Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej) 5 pkt 

 

3. W przypadku, kiedy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, liczy się kolejność 

złożenia  wniosku o przyjęcie do żłobka. 

 

III. Wymogi formalne 

 

1. Podstawą przyjęcia do żłobka jest złożenie karty o przyjęcie dziecka do żłobka wraz               

z wymaganymi załącznikami. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego                            

w Łęczycy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wypełnioną kartę wraz z załącznikami składa się u dyrektora żłobka. 

3. Do karty przyjęcia dziecka dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

kryteriów: 

 

1) Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Miasta Łęczyca, a w przypadku jego braku 

oświadczenie o zamieszkaniu dziecka na terenie Miasta Łęczyca. 

2) Zaświadczenie o zatrudnieniu, a w przypadku prowadzenie działalności gospodarczej 

zaświadczenie CEiDG. 

3) Oświadczenie o wychowywaniu co najmniej trojga dzieci – rodziny wielodzietne 

poświadczone aktami urodzenia wszystkich dzieci. 



4) W przypadku niepełnosprawności dziecka – potwierdzeniem są orzeczenia o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności. 

5) Osoby samotnie wychowujące dziecko – za osobę samotnie wychowującą dziecko 

uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem (zob. art.3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych, Dz.U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.). Za osobę samotnie wychowującą 

dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek 

został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

Samotne wychowanie dziecka rodzic/opiekun prawny potwierdza jednym                                          

z dokumentów: 

 

a) oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające 

aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis 

aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan 

cywilny, 

b) wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji, 

c) zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności. 

 

6) Objęcie dziecka pieczą zastępczą – wymagany jest dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz  z 2013r. 

poz. 154 i 866) – w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodziców dziecka: 

 

a) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, 

b) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej o przebywaniu dziecka              

w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między organem właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o  której mowa w art. 

72 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

 

4. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających 

spełnianie danych kryteriów nie uwzględnia się kryterium, które nie zostało 

potwierdzone. 

5. Dyrektor żłobka zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji zamieszczonych                          

w oświadczeniach pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. Podanie w 

oświadczeniu nieprawdziwych danych może skutkować wykluczeniem dziecka 

zgłoszonego do przyjęcia do żłobka. 

 

IV. Obowiązki żłobka w procesie naboru. 

 

1. Dyrektor przyjmuje ,,Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” przez cały rok. 



2. Na podstawie złożonej karty dziecko wpisane jest na listę rezerwową. 

3. Dyrektor informuje rodzica o pozycji dziecka na liście rezerwowej. 

4. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor żłobka powiadamia koleją osobę                  

z listy oczekujących o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin                           

i warunki przyjęcia. 

5. W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości przyjęcia dziecka do Żłobka, 

odmawia oddania dziecka lub chce przesunąć przyjęcie na późniejszy termin, 

zawiadamiana jest kolejna osoba z listy. 

6. Rodzic/prawny opiekun, który chce przesunąć termin przyjęcia dziecka do żłobka na 

inny, składa w tym przedmiocie do żłobka wniosek, który jest dołączony do karty 

przyjęcia. 

7. Wszelkich informacji związanych  z rekrutacją dzieci do żłobka udziela się w siedzibie 

Żłobka Miejskiego  w Łęczycy w godzinach urzędowania tj. 8-00 – 16.00 


